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REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 

                      GRAD ILOK 

              GRADONAČELNICA 

    32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13 

        tel./fax: (032)592-950; 592-966 

 

KLASA: 302-01/19-01/01 

URBROJ: 2196/02-01-19-2 

Ilok, 11. rujna 2019. godine 

OIB: 83038408398 

 

 Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske 

županije br. 11/13 i 4/18), te članka 11. stavka 1.,  Programa potpora gospodarstvu na području 

Grada Iloka 2019. godine,  gradonačelnica Grada Iloka objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

 

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u gospodarstvu u 2019. godini, temeljem 

Programa potpora gospodarstva na području Grada Iloka 2019. godine 

 

 

Članak 1. 

 

 Grad Ilok će u 2019. godini odobravati potpore male vrijednosti za slijedeće aktivnosti: 

 

Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na gospodarskim manifestacijama 

Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika 

Mjera 3. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete 

Mjera 4. Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora 

Mjera 5. Potpore za otvaranje novih radnih mjesta i samozapošljavanje 

Mjera 6. Potpora za zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na 

malo 

Mjera 7. Sufinanciranje troškova promotivnih aktivnosti 

Mjera 8. Potpora za projektnu dokumentaciju 

 

 

 

Članak 2. 

 

Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na gospodarskim manifestacijama  

Poduzetnicima će se subvencionirati dio izdataka za sudjelovanje na gospodarskim 

manifestacijama izvan Grada Iloka na kojima prezentiraju svoje proizvode, usluge i projekte.  

Gospodarske manifestacije u smislu ovog Programa jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične 

manifestacije vezane za poduzetništvo, organizirane s namjerom predstavljanja, promocije ili 

ocjenjivanja proizvoda, usluga i projekata pojedinih poduzetnika.  

Potpora se može dodijeliti izlagačima za nastup na gospodarskim manifestacijama u zemlji i 

inozemstvu isključivo za: 
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• zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora, 

• trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji za koju se traži 

potpora, 

• troškovi prijevoza i smještaja 

 

Potpora će iznositi 50% prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 kuna po korisniku godišnje. 

Tijekom godine korisnik može podnijeti više zahtjeva. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Gradu Iloku, a uz njega se obavezno prilaže slijedeća 

dokumentacija: 

• preslike ugovora i/ili računa o izvršenoj usluzi, 

• preslika izvoda s žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih 

računa, 

• primjerak ili slika tiskanog materijala ili poveznica na Internetu i/ili slika izložbenog 

prostora, 

• ostalo potrebno iz članka 12. 

 

Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika 

Cilj sufinanciranja je motiviranje ciljne skupine poduzetnika početnika za uključivanje u 

poduzetništvo radi stvaranja novih poduzetničkih generacija te poticanje poduzetničkih 

aktivnosti i ulazak u svijet poduzetništva u cilju samozapošljavanja i rasta.  

Poduzetnik početnik u smislu prihvatljivog korisnika ove mjere je poduzetnik koji je registrirao 

mikro subjekt malog gospodarstva nakon 1. siječnja 2019. godine. 

Potpora namijenjena ulaganju u projekte mladih poduzetnika početnika odnosi se na: 

• troškovi registracije subjekta,  

• troškovi izrade promotivnih materijala uključujući troškove izrade Internet stranice, 

zakup domene i sl., 

• trošak knjigovodstvenih usluga, 

• stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje. 

 

Potpora će iznositi 100 % prihvatljivih troškova, a najviše 4.000,00 kuna po korisniku. 

Pojedinom korisniku može se odobriti najviše jedna potpora u kalendarskoj godini. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Gradu Iloku, a uz njega se obavezno prilaže slijedeća 

dokumentacija: 

• preslike ugovora i/ili računa, 

• preslika izvoda s žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih 

računa, 

• odgovarajuće uvjerenje ukoliko se traži potpora za stručno osposobljavanje i 

poduzetničko obrazovanje, 

• ostalo potrebno iz članka 12. 

 

Mjera 3. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete 

Potpora se dodjeljuje u svrhu subvencioniranja ulaganja u smještajne kapacitete te podizanja 

kvalitete smještajnih kapaciteta na području Grada Iloka. 
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Potpora iz stavka 1. ovog članka dodjeljivat će se za stvaranje novih smještajnih kapaciteta. 

Korisniku će potpora u iznosu od najviše 5.000,00 kn po novoj smještajnoj jedinici (ležaju) 

uređenoj u 2019. godini, biti dodijeljena uz uvjet registrirane djelatnosti koju obavlja na 

području Grada Iloka. Tijekom godine korisnik može podnijeti više zahtjeva, ali najviše do 

15.000 kn. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Gradu Iloku, a uz njega se obavezno prilaže slijedeća 

dokumentacija: 

• preslike ugovora i/ili računa (R1 ili R2) iz kojih je razvidan iznos utrošenih novčanih 

sredstava za usluge uređenja prostora ili nabavu opreme, 

• preslika izvoda s žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih 

računa, 

• uvjerenje/rješenje nadležnog tijela o broju smještajnih jedinica (ležaja) prije investicije 

i nakon investicije, 

• rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti smještaja, 

• foto dokumentacija uređenog prostora, 

• ostalo potrebno iz članka 12. 

 

Mjera 4. Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog 

prostora 

Potpora se dodjeljuje za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme za poslovanje te radove na 

uređenju poslovnog prostora koji povećavaju kvalitetu i vrijednost istog. 

Korisnik potporu može koristiti za: 

• kupnja nove opreme i strojeva 

• troškovi montaže i ugradnje opreme i strojeva 

• troškovi uređenje poslovnog prostora (građevinski, strojarski, elektro radovi i sl.) 

Potpora je u visini 50% troškova, ali ne više od 10.000,00 kn po korisniku godišnje. Tijekom 

godine korisnik može podnijeti više zahtjeva. 

Potpora se isplaćuje na temelju zahtjeva koji sadrži: 

• preslike ugovora i/ili računa (R1 ili R2) iz kojih je razvidan iznos utrošenih novčanih 

sredstava za uređenja prostora ili nabavu opreme, 

• preslika izvoda s žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih 

računa, 

• rješenje o registraciji, 

• ostalo potrebno iz članka 12. 

 

Mjera 5. Potpore za otvaranje novih radnih mjesta i samozapošljavanje 

Potpora se dodjeljuje u svrhu novog zapošljavanja i novih radnih mjesta te poticanja 

samozapošljavanja. 

Korisnik potpore sredstva potpore za zapošljavanje nezaposlenih osoba može koristiti 

po slijedećim uvjetima: 

• da novozaposlenu osobu zapošljava na puno radno vrijeme, 

• da nisu u prethodna 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva smanjili broj 

zaposlenih osim u slučaju da je radnik svojevoljno dao otkaz, 
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• da novozaposlena osoba ima prebivalište i radi na području Grada Iloka, 

• da će radni odnos s novozaposlenom osobom trajati najmanje do kraja 2019. 

• da je novozaposlena osoba zaposlena tijekom 2019. godine, 

• da je zadržan isti broj zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, 

najmanje od dana podnošenja zahtjeva do kraja 2019. godine. 

 

Potpora se ostvaruje kroz plaćanje doprinosa iz i na plaću za isplaćene plaće u 2019. godini te 

za isplaćenu plaću za prosinac 2019. godine u siječnju 2020. godine iz proračuna Grada Iloka, 

ali ne više od 2.000,00 kn mjesečno. 

Nakon podnošenja zahtjeva za korištenjem ove mjere te nakon odobravanja, korisnik je dužan 

dostaviti svaki mjesec obračun plaće za prethodni mjesec za novozaposlenu osbobu te se po 

dostavljenom obračunu vrši isplata sredstava. 

Korisnik može podnijeti zahtjev samo za jedno novo radno mjesto tijekom godine.  

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog 

zaposlenika kod korisnika potpora tijekom 2019. godine, korisnik potpora obvezan je Gradu 

Iloku vratiti do tada isplaćena sredstva, a daljnje isplate se obustavljaju. Izuzetno od navedenog, 

korisnik potpora nije obvezan vratiti Gradu Iloku isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto 

zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog zaposlenika uz uvjete iz ovog Javnog 

poziva, a u roku od 30 dana od raskida radnog odnosa. 

 

Mjera 6. Potpora za zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica 

na malo 

 

Potpora je namijenjena sufinanciranju troškova zakupa tržnog prostora na štandovima i 

klupama na i/ili izvan tržnica na malo.  

Ukupni proračunski trošak Grada Iloka u 2019. godini po ovoj mjeri je 3.000,00 kuna. 

Najveći iznos potpore je do 100% vrijednosti prijavljenih računa o zakupu odnosno maksimalno 

1.000,00 kn po pojedinom korisniku tijekom 2019. godine. 

Ukoliko ukupan iznos zatraženih potpora koje udovoljavaju kriterijima premašuje predviđeni 

iznos sredstva predviđenih za određenu mjeru, iznos potpore se umanjuje za isti postotak svim 

korisnicima dok se ukupan iznos ne svede na planirani iznos. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Gradu Iloku, a uz njega se obavezno prilaže slijedeća 

dokumentacija: 

- preslike ugovora i/ili računa (R1 ili R2) o zakupu tržnog prostora izdanih u razdoblju 

od 1. siječnja 2019. godine do iskorištenja Programom predviđenih sredstava, a 

najkasnije do datuma zatvaranja javnog poziva ili , 

- preslika izvoda s žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih 

računa. 
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Mjera 7. Sufinanciranje troškova promotivnih aktivnosti  

 

Poduzetnicima će se subvencionirati dio izdataka za troškove promotivnih aktivnosti 

Potpora namijenjena ulaganju u promotivne aktivnosti odnosi se na: 

1. pripremu i izradu promotivnih materijala (tisak, foto, letak, plakat,roll-up banner i sl.) 

2. izradu mrežnih promotivnih materijala (zakup domene na Internetu, zakup prostora na 

booking portalima, izrada Internet stranice i sl.) 

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 3.000,00 kuna po korisniku. 

Pojedinom korisniku može se odobriti najviše jedna potpora za ove namjene u kalendarskoj 

godini. 

Ukoliko ukupan iznos zatraženih potpora koje udovoljavaju kriterijima premašuje predviđeni 

iznos sredstva predviđenih za određenu mjeru, iznos potpore se umanjuje za isti postotak svim 

korisnicima dok se ukupan iznos ne svede na planirani iznos. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Gradu Iloku, a uz njega se obavezno prilaže slijedeća 

dokumentacija: 

- preslike ugovora i/ili računa o izvršenoj usluzi, 

- preslika izvoda s žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih 

računa, 

- primjerak ili slika tiskanog materijala ili poveznica na Internetu. 

 

Mjera 8. Potpora za projektnu dokumentaciju 

 

Grad Ilok dodijelit će potporu za projektnu dokumentaciju za izgradnju, dogradnju i adaptaciju 

objekata u Gradu Iloku u kojima će se obavljati djelatnost proizvodnje (područje C – 

prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti) odnosno turizma.  

Potpora se ne može dodijeliti za objekte koji su pretežno prodajnog karaktera. 

Potpora može iznositi do 30% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 3.000,00 

kuna. 

Ukoliko ukupan iznos zatraženih potpora koje udovoljavaju kriterijima premašuje predviđeni 

iznos sredstva predviđenih za određenu mjeru, iznos potpore se umanjuje za isti postotak svim 

korisnicima dok se ukupan iznos ne svede na planirani iznos. 

Zahtjev za ovu mjeru podnosi se Gradu Iloku, a uz njega se obavezno prilaže slijedeća 

dokumentacija: 

- preslike ugovora i/ili računa (R1 ili R2) iz kojih je razvidan iznos utrošenih novčanih 

sredstava za usluge vezane za projektiranje, izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2019. 

godine, 
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- preslika izvoda s žiro računa korisnika o plaćanju po osnovi ugovora i/ili bezgotovinskih 

računa, 

- preslika referentnog dijela projektne dokumentacije 

- preslika građevinske dozvole ili nekog drugog dokumenta kojim se odobrava izvođenje 

radova na predmetnom objektu. 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Program se primjenjuje na nepovratna financijska sredstva osigurana u Proračunu Grada 

Iloka za 2019. godinu. 

 

NAZIV POTPORE PLANIRANI IZNOS U 

2019./kn 

Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na 

gospodarskim manifestacijama 

20.000,00 

Mjera 2. Sufinanciranje poduzetnika početnika 20.000,00 

Mjera 3. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete 44.000,00 

Mjera 4. Sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i 

opreme i uređenja poslovnog prostora 

100.000,00 

Mjera 5. Potpore za otvaranje novih radnih mjesta i 

samozapošljavanje 

60.000,00 

Mjera 6. Potpora za zakup tržnog prostora na štandovima 

i klupama na i/ili izvan tržnica na malo 

3.000,00 

Mjera 7. Sufinanciranje troškova promotivnih aktivnosti 10.000,00 

Mjera 8. Potpora za projektnu dokumentaciju 3.000,00 

UKUPNO 260.000,00 

U koliko po pojedinoj mjeri planirani iznos sredstava ostane neutrošen, isti će se raspodijeliti 

za neku drugu od mjera iz ovog Programa prema odluci Gradonačelnice Grada Iloka. 

 

Članak 4. 

 

Pozivaju se poduzetnici, a koji imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području 

Grada Iloka, da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva. 

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu, korisnik potpore prilaže slijedeću obaveznu 

dokumentaciju: 

1. Ispunjen odgovarajući obrazac zahtjeva za potporu 

2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim se dokazuje obavljanje predmetne gospodarske 

djelatnosti ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,  

3. Potvrda nadležne Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih 

davanja (poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), ne 

starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku 

4. Potvrda o podmirenim obvezama prema Gradu Iloku, gradskim ustanovama i gradskim 

poduzećima po bilo kojem osnovu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva 

(Grad Ilok je izdaje po službenoj dužnosti) 
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5. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti, sukladno odredbama Uredbe 

komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na de-minimis potpore 

6. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti za svako povezana poduzeće 

koje čini „jednog poduzetnika" u slučaju primjenjivosti, sukladno odredbama Uredbe 

komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na de-minimis potpore 

7. Izjavu o podmirenim obvezama prema zaposlenicima 

8. Izjavu o stečajnom postupku, likvidaciji i obustavljanju djelatnosti i profesionalnom 

propustu 

9. Preslika IBAN – računa korisnika potpore 

10. Izjava korisnika potpore o nefinanciranju istih prihvatljivih troškova iz drugih izvora. 

 

Obrasce zahtjeva može se dobiti u Gradu Iloku, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, Ured br. 23., ili 

na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr. 

 

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit će specificirana na svakom obrascu 

zahtjeva. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.  

Grad Ilok može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo 

ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom.  

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu: 

 

Grad Ilok 

Trg Nikole Iločkog 13 

32236 Ilok 

     s naznakom 

„Zahtjev za dodjelu potpore u gospodarstvu –  ____________ 

(napisati na crtu na  koju se mjeru zahtjev odnosi“, 

- ne otvaraj- 

 

 

 

 

Članak 5. 

 

 Za provođenje natječajnog postupka Gradonačelnica će imenovati Povjerenstvo za 

potpore u gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Administrativno-tehničke poslove 

potrebne za provođenje ovog Programa obavlja Upravni odjel za financije i komunalno 

gospodarstvo Grada Iloka.  

Nakon administrativne provjere dostavljene dokumentacije koju će obaviti Upravni odjel za 

financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka, Povjerenstvo u skladu s kriterijima ovog 

Programa sastavlja prijedlog dodjele potpora. Na temelju prijedloga Povjerenstva, 

Gradonačelnica donosi Odluku o dodjeli potpora. 

Odluka o dodjeli  potpora objavljuje se putem oglasne ploče i Internet stranice Grada Iloka. 

Odobrena novčana sredstva doznačuje se na žiro-račun korisnika potpore, odnosno podnositelja 

zahtjeva. 

 

http://www.ilok.hr/
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Članak 6. 

 

Korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva, po predaji zahtjeva, podložan je 

nadzoru Grada Iloka u cilju provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja na 

terenu.  

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili 

prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju na terenu, 

podnositelju zahtjeva isti će se odbiti, odnosno od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u 

Proračun Grada Iloka.  

Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne 

naplate i bit će isključen iz svih gradskih potpora u gospodarstvu u slijedećih pet (5) godina.  

 

Članak 7. 

Najviši ukupni iznos potpore iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu, kojeg korisnik potpora 

može ostvariti po svim mjerama ovog Programa je 25.000,00 kuna.  

Zahtjevi za potpore rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja sredstava prema namjenama 

visini iz članka 7. ovog Programa. Zahtjevi se podnose do 31.10., tekuće godine Gradu Iloku.  

 

Članak 8. 

 

 Neprihvatljivi troškovi su: 

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade, 

– novčane kazne, financijske kazne i troškove parničnog postupka, 

– rabljena oprema, 

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade, 

– plaćanja u naturi tj. kompenzacijom, 

- stavke financirane iz drugih izvora, 

- porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost. 

 

Članak 9. 

 

Grad Ilok zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome  ne snosi 

nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja. 

 

 

 

                         Gradonačelnica: 

  Marina Budimir, dr.med. 

 

______________________ 

 
 

 

 

 


